
      جامعة فلسطين          

                       24/07/2018                2018-2017  الصيفيللفصل الدراسي  المكتبيةجدول االمتحانات       الهندسة التطبيقية والتخطيط العمراني   تخصصات كلية                 

                    

وم الطارئ تؤجل لليوم الدراسي الذي يلي آخر في حال حدوث أي طارئ وتم تأجيل االمتحانات من قبل لجنة االمتحانات المركزية ألي يوم من األيام أعاله فإن جميع االمتحانات لذلك الي   مالحظة:

 .امتحان
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 اسم المدرس القاعات عدد الطالب المادة الساعة اليوم التاريخ

28/07/2018  م. إيمان العجرمي القدس 3  1برمجة  12:00 – 10:00 السبت 

29/07/2018  م. زاهي الريس BK205 1 1تشييد مباني  12:00 – 10:00 األحد 

 م. زاهي الريس BK205 1 تصميم اآلثاث 12:00 – 10:00  

 د. أسامة داود BK205 3 هندسة بيئية 12:00 – 10:00  

 د. حسن قنوع BK205 - تفاعل االنسان مع الحاسوب 12:00 – 10:00  

 د. حسن قنوع BK205 2 نظم برمجية موزعة 12:00 – 10:00  

  10:00 – 12:00 
مباديء علم االجتماع الحضري 

 والديموغرافيا
3 BK205 د. سليمان وافي 

 د. نغم علي حسن BK205 7 صميم المعماري والبيئيالت 12:00 – 10:00  

 د. مصطفى الطيب BK205 10 ترميم المباني + ترميم وتأهيل المباني 12:00 – 10:00  

 د. عبد الحميد زغبر BK205 1 التحليل والتصميم الشيئي 12:00 – 10:00  

30/07/2018  زم أبو عرفد. حا BK205 1 مقدمة في التخطيط 12:00 – 10:00 االثنين 

 د. إسماعيل الداعور BK205 5 وثائق العطاءات 12:00 – 10:00  

 د. أسامة داود BK205 2 هيدروليكا 12:00 – 10:00  

 م. محمد الباز BK205 2 جبر خطي 12:00 – 10:00  

  10:00 – 12:00 
أنظمة الويب الكبيرة + تطبيقات أنظمة 

 الويب الكبيرة
4 BK205 د. حسن قنوع 

 م. أسعد التيان القدس 2 قواعد بيانات متقدمة 12:00 – 10:00  

 د. حازم أبو عرف BK205 1 تاريخ العمارة والتخطيط العمراني 12:00 – 10:00  

31/07/2018  م. زاهي الريس BK205 3 2تشييد مباني  12:00 – 10:00 الثالثاء 

 د. أسامة داود BK205 1 هيدرولوجي 12:00 – 10:00  

 د. علي تايه BK205 4 1تحليل إنشاءات  12:00 – 10:00  

 م. عبد هللا عدوان BK205 1 تقنية ورش 12:00 – 10:00  

 د. أسامة داود BK205 3 ميكانيكا موائع 12:00 – 10:00  
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 د. عبد الحميد زغبر BK205 2 النظرية االحتسابية 12:00 – 10:00  

 د. عبد الحميد زغبر BK205 1 طرق رياضية رسمية 12:00 – 10:00  

 م. محمود أبو السبح BK205 2 مباديء االلكترونيات 12:00 – 10:00  

 د. عبد الحميد زغبر BK205 1 مواضيع خاصة في هندسة البرمجيات 12:00 – 10:00  

 م. أسعد التيان القدس 2 برمجة الويب 12:00 – 10:00  

 عالء الدين المبحوحد.  BK205 1 برمجة الموبايل 12:00 – 10:00  

 د. حسن قنوع BK205 2 اختبار أنظمة البرمجيات 12:00 – 10:00  

 د. حازم أبو عرف BK205 17 تنسيق المواقع 12:00 – 10:00  

01/08/2018  د. نغم علي حسن BK205 2 النظم البيئية في العمارة 12:00 – 10:00 األربعاء 

 د. نغم علي حسن BK205 2 وإسالميةزخارف وفنون فلسطينية  12:00 – 10:00  

 د. مصطفى الطيب BK205 6 أساليب المواد واإلنشاء 12:00 – 10:00  

 م. رزان السباخي BK205 10 هندسة وصفية 12:00 – 10:00  

 م. مازن الشرفا BK205 2 عمارة -تحليل انشاءات  12:00 – 10:00  

 . مازن الشرفام BK205 6 تصميم منشآت متقدمة 12:00 – 10:00  

 


